
Nationale Prokkelstagedag
De Nationale Prokkelstagedag maakt deel uit van  
de Week van het Prokkelen, de eerste week van juni

‘Ik vond het spannend een stagiair met een beperking 
te begeleiden, maar al gauw bleek dat ik dat best kon. 
Het is gewoon ontzettend leuk om te doen en zijn 
enthousiasme maakt veel los in mensen.’

Een dag meelopen op het werk. En zo de arbeidsmogelijk heden 
van mensen met een verstandelijke beperking ervaren.
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Nationale Prokkelstagedag
Winkel, ontwerpbureau, restaurant, kantoor, kinderopvang,  
fotograaf, gemeente, dierenasiel, bloedbank, woningcorporatie, 
bibliotheek, politie en Tweede Kamer… tijdens de Nationale  
Prokkelstagedag lopen mensen met een verstandelijke beperking 
er één dag stage. 

De Prokkelstage is bedoeld als snuffelstage waarin stagiair en bedrijf 
elkaars mogelijkheden leren kennen. Ook landelijk wordt er bekend
heid aan gegeven. De Tweede Kamer verstrekt al jaren Prokkelstages 
bij diverse afdelingen, maar ook de lokale bakker doet graag mee. 

Waarom mee doen:

•  Mensen met een beperking krijgen de kans zich te 
oriënteren op de arbeidsmarkt.

•  Ontdek op een laagdrempelige manier de arbeids
mogelijkheden van mensen met een beperking.

•  Prokkelen past uitstekend binnen MVO beleid.

•  Het kan leiden tot nieuwe inzichten, mensen met een 
beperking hebben een verfrissende kijk op zaken. 

•  Je ontvangt een Prokkel certificaat en vermelding  
op de website van Prokkel. 

‘Ze hielp bij het bloedprikken, bracht  
mensen naar een stoel en schonk koffie in. 
Haar rustige uitstraling had een positief  
effect op de patiënten. Zij werden daar  
ook rustiger van.’

Wat houdt het in: 

• De stagiair komt één dag stagelopen.

•  Wijs een contactpersoon aan voor de stagiair. 

•  Maak afspraken over de werktijden, vervoer en lunch. 

•  Onderschat de mogelijkheden van mensen met een beperking niet. 
Zij kunnen en willen meer, dan alleen een rondleiding.

•  Neem rustig de tijd voor de eerste kennismaking en bespreek de 
werkzaamheden.

•  Voor elke deelnemer (stagiair en stage bedrijf) is er een Prokkel 
certificaat (te downloaden via www.prokkel.nl).

“Hun inbreng bij het logo-ontwerp was verassend.  
Zij waren erg gericht op het gebruik van kleuren.”

Werkzaamheden kunnen zijn: 

•   Helpen in de keuken of in de bediening 
bij een cateringbedrijf of restaurant. 

•   Meelopen met de beveiliging van een 
pretpark of winkelcentrum.

•   Vergaderen bij de gemeente over 
beleid en WMO of met de directeur 
van een organisatie.

•   Koffie schenken bij een verzorgings
tehuis, bloedbank, school of kantoor.

Kijk op www.prokkel.nl voor meer in
formatie, bekijk actuele stage vragen en 
meld uw stage aan via onze marktplaats. 
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